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 56/22 כ״בת              םייתשו םירשעה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי ינפב

    רצלמ ןנח טפושה ,ןוילעה טפשמה תיב תאישנל הנשמה דובכ

  

 

 דוד ןב תנע ר״ד .1              :ןיינעב

 

 ריאמ ןב רחש ד״וע .2 

      
  ריאמ ןב רחש ד״וע ידי לע םהיניש 
 ןג תמר ,12 לליה אבא בוחרמ 

 03-6127979 :סקפ 03-6127878  :ןופלט      
 

 םירתועה

 

 -  ד ג נ -

 

 והינתנ ןימינב תגהנהב דוכילה .1
 
 הכלמ ד״וע וא/ו יולה הבינ ד״וע וא/ו יולה יבא ד״וע י״ע
 ץיבוקזודר
 15105 ,ןדריה קמע נ.ד )הבשומ( תרנכמ
 04-6709443 :סקפ ,052-4326312 ,04-6709330 :ןופלט

                                              Email: avi.halevy@gmail.com 
 
  

 2.Facebook Inc    

 רבוקר לאירא וא/ו ןיקניגור סירוב ד"וע י"ע
 ,קינרווקיל ,רתימ דרשממ 'חא וא/ו רכיירטסא באוי ר"ד וא/ו
 ןיד יכרוע ,'תושו לט ,םשל ,עבג

 5250608 ןג תמר, 16 רבליס ללה אבא 'חרמ
 03-6103111 :סקפ ,03-6103100 :ןופלט

 

 
 הלשממל יטפשמה ץעויה .3
 
 םיצ״גבה תקלחמ הנידמה תוטילקרפ תועצמאב
 

 םיבישמה            
 

 1 הבישמה םעטמ הבוגת

 

 תאישנל הנשמה דובכ ,םייתשו םירשעה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי תטלחהל םאתהב

 תא שיגהל )"דוכילה" :םג ןלהל( ,1 הבישמה הזב תדבכתמ ,רצלמ ןנח טפושה ,ןוילעה טפשמה תיב

 הפוגל התוחדל ןיפוליחלו ףסה לע הקלסל תוריחבה תדעו ר"וי דובכ שקבתמ היפל הריתעל התבוגת

 :ןלהל וטרופיש םימעטהמ
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 תוריחבה תדעוו שאר בשוי דובכמ םירתועה לש םתשקב אוה ונינפבש הריתעה לש הניינע .1

 קוחל )ח(ה16 ףיעס תוארוהל דוגינב רקס תואצות םסרפל אלש ,דוכילל תורוהל הדבכנה

 .)"הלומעת יכרד קוחל 16 ףיעס" :ןלהל( 1959-ט"ישת )הלומעת יכרד( תוריחבה

 

 ,ונלש םיימינפה םירקסב בצמה יפ לע עגרכ" היפל 1 הבישמה לש הרימאה יכ םינעוט םירתועה .2

 16 ףיעס לש ונבומב "תוריחב רקס" אוה םסרופש יפרגה רואיתהו "תוריחבב םידיספמ ונחנא

 ובו לוחכ עבצב דחא דצ ,םיקלח ינשל קלוחמה עוביר ונשי יפרגה רואיתב .הלומעת יכרד קוחל

-לאמשה שוג" בותיכה ובו םודאב עובצ ינשה דצהו ,56 רפסמה דצל "ןימיה שוג" בותיכה

  .64 רפסמה דצל "תויברע-ןמרביל

 

 Facebook,2 הבישמל תורוהל תוריחבה תדעוו שאר בשוי דובכמ םישקבמו םיפיסומ םירתועה .3

 .קוחה לע תרבוע התנעטלש 1 הבישמה לש טובט'צה תוליעפ התוא תא תועשהל וא קיספהל

 

 ידי לע השגוהש הריתעב רבודמ .הפוגל ןיפוליחלו ףסה לע הריתעה תא קלסל שי ונתשיגל .4

 םימייקתמה םיכילהב ןידכ אלש שומיש ידכ דע םילועה םיעינממ ,ונתעדל ״םיירוביצ םירתוע״

 יכרד קוחל )ב(ה17 ףיעסב רומאכ ,תיזכרמה תוריחבה תדעוו שאר בשוי טפושה דובכ ינפב

  .הלומעת

 

 ;הפוגל ללכ הב ןודל ילבמ ,ףסה לע התייחד תא םיבייחמש םייתוהמ םימגפב הקול הריתעה .5

 ,״תוריחב רקס״ ונניא ,הריתע ה אשונ םוסרפה ןכש הפוגל םג הריתעה תא תוחדל שי ןיפוליחל

 .הלומעת יכרד קוחל 16 ףיעס לש ונבומב "תוריחב רקס" אלש יאדוו

 

 יעראה וצה תא לטבל - וז הבוגת תלבק םע – שקבתמ הדבכנה תוריחבה תדעוו שאר בשוי דובכ .6

 שי ןכלו ףסה לע הריתעה קלסל שי יכ ,הארנ וינפ לע ןכש ,הריתעה ןתמ םע וינפלמ איצוהש

 הטלחהה ןתמל דע ןיתמהל אלו יעראה וצה ןתממ האצותכ ,1 הבישמל םרגנש קזנה תא רעזמל

 .הריתעב תיפוסה

 

 ףסה לע הריתעה קוליס

 

 הליע רדעה לשב ףסה לע הריתעה קוליס

 

 רסוח תאטבמ הריתעה .םימעט המכמ ףסה לע הריתעה תא קלסל שי יכ הרובס ,1 הבישמה .7

 שפוחו יוטיבה שפוחל תוכזה לשו הלומעת יכרד קוחל 16 ףיעסב ןומטה רוסיאה לש ידוסי הנבה

 ,ךכל הרואכל תויאר האיבמ הניא הריתעה .תוריחב תפוקתב דחוימב - יטילופה יוטיבה

 אל יאדו ,תוריחב רקס איה "תוריחבב םידיספמ ונחנא"  ,1 הבישמה הטריפ התוא הרימאהש

  .הלומעת יכרד קוחל 16 ףיעס לש ונבומב תוריחב רקס

 

 הטרופש – קוחה תילכת הריתעה אושנ םוסרפב תמייקתמ דציכ ןבומ םושב תנייצמ אל הריתעה .8

  .עיבצהל ימל רחוב לע העפשה תעינמ איהש ,הריתעל 19 ףיעסב
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 ןורחאה שדוחב ומסרופש םירקס לע ךמתסהבש ןותיעמ הריתעה אושנ םוסרפה הנוש המב .9

 ןוכנ יכ ןמתסמ וא הארנ :יכ רובס אוה היפל ןותיעב הבתכ וא/ו העידי רחמ וא םויה םסרפי

  .ךפהל וא לאמשה שוגמ םיטדנמ תוחפב תוכזל ךלוה ןימיה שוג ,העידיה תביתכ תעל

 

 תינויגה יתלב תונשרפ איה תוריחב רקס הווהמ םוסרפה היפל םירתועה לש תונשרפה .10

 יוטיבה שפוח תא תינוקרד הרוצב הליבגמ התאצותש תונשרפב רבודמשכ דחוימב - ןיטולחל

 החמומ וא רקוח לש תודעב הכימת לכ הל ןיאש – תוריחבה ינפל םוי ,דוכילה לש יטילופה

 .רקסב רבדומ יכ םירקס וא/ו להק תעד ירקחמל

 

 ,תוריחבב דיספמ ןימיה שוג :ןותנ עגרב הל שיש םירקסה יפ לע יכ םידמעומ תמישר לש הרימאה .11

 ״תוריחב רקס״ .הלומעת יכרד קוחב ותועמשמכ ,״תוריחב רקס״ תניחבב הניאש הרימא איה

 אלו ןותנ עגרב תלבקמ תוריחבב תודדומתמה תומישרהמ תחא לכש םיטדנמה תיזחת המ קדוב

 עיבצמ אוה םאה לאשנ ונניא רקסנה .לאמשה הנחמו ןימיה הנחמ ןיב םיטדנמה תקולח יהמ

 .עיבצהל ןווכתמ אוה םידמעומ תמישר וזיאל אלא ,ןימיל וא לאמשל

 

 הדבל דומעל התייה הלוכי דיספהל דמוע ןימיה היפל םסרפ דוכילהש הרימאה ,ךכמ הלעמל .12

 רקס וניא דוכילה לש םוסרפב ללכנהש יפרגה רואיתה .םסרופש יפרגה רואיתה ילב וא םע

 הניחבמ ןוכנ אוהש רובס דוכילהש יפרג רואיתב בצמ חותינ אלא ,ומצעלשכ תוריחב

  .ךרוע דוכילהש לאמשו ןימיל הקולחל םאתהב םוסרפה תעל תיתורבתסה

 

 תוריחב רקס לש אצממ וניא אוה ;״תוריחב רקס״ אופא וניא הריתעה אושנ יפרגה גצמה .13

 התכז ובש העבצהה זוחא תא גיצמ וניא יפרגה רואיתה .תוריחב רקסכ ומצע גיצמ וניאו יפיצפס

 איהשכ תיטילופה הפמה תא ראתמ אלא ,םירקסב תסנכל תודדומתמה תומישרהמ תחא לכ

 םאתהב םוסרפה דעומל ןוכנ איהש רובס דוכילהש יפכ לאמשו ןימי :םיפוג ינשל תקלוחמ

  .דוכילה לש חותינל

 

 דוכילה תעדל איהש יפכ ,לאמשו ןימי ןיב םיטדנמה תקולח לש תיפרג הגצה ,ךרצה ןמ הלעמל .14

 אלא ,עיבצהל תמייוסמ הגלפמ וזיא דעב רחובה יניעב לוקיש תווהל ידכ הב ןיא ,םוסרפה תעב

 .םיוסמ עגרב בצמ לש חותינ ןימיה ידהוא לש םביל תמושתל איבהל הדעונ איה ,רתויה לכל

 

 ,רקס תלאש  הניא ,לאמשל תכייתשמ וזיאו ןימיל תכייתשמ הגלפמ וזיא העיבקה ,דועו תאז .15

 אל ןכש ,לאמשל וא ןימיל ,עיבצהל םינווכתמ םה הנחמ הזיאל םילאשנ םניא םירקסנ רמולכ

 ,רתייה ןיב ,םילאשנ םירקסנה ,לאמשו ןימי לש הקולחה לע םימיכסמ וא םיריכמו םיעדוי םלוכ

 .תוריחבב עיבצת המישר וזיא דעב
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 היארה לטנו תויאר רדעה לע

 

 תחכוהל ןהשלכ תויאר ואיבה אל םירתועהש הדבועה אוה ףסה לע הריתעה תייחדל ינשה םעטה .16

 הווהמ לאמשו ןימיל תולוקה לש רעושמ חוליפ תודוא הגלפמ לש העד תעבה יכ הנעטה

  .הלומעת יכרד קוחל 16 ףיעס לש ונבומב "תוריחב רקס" הרוצ יהשוזיאב

 

 יבגל יאנותיע וא דמעומ לש תונשרפ לכ ויפל דרוסבא ידכ דע עיגנ םירתועה לש םתשיגל ךלנ םא .17

 .תוריחב רקס איה תאזה תעב תוריחבה תואצות

 

 הלא תונעט .הלומעת יכרד קוחל 16 ףיעסב רומאה ןבומב תוריחב ירקס םסרפמ וניא דוכילה .18

  .תונוכנ ןניא ,הרואכל אל ףא ,וחכוה אלש

 

 יללכ ריהצת איה דוכילה יפלכ תורומחה היתונעט תחכוהל האיבה הריתעהש הדיחיה הייארה .19

 .להק תעד ירקסל וא םירקסל החמומ וניא ךא ,ןיד ךרוע אוהש ,ומצע רתועה לש

 

 לאש וא רקס םסרפ וא רקס ךרע דוכילהש ךכל הרואכל אל ףא ,היאר ףא האיבה אל הריתעה .20

 היפל התנעטל רחא סוסיב וא היאר לכ האיבה אלש חטבלו – תוריחב רקסל תורושקה תולאש

 הפמה לש תיפרג הגצהמ  םידמעומ תמישר וזיא דעב ותלאשל עגונב עפשומ ריבס רחוב

 .םוסרפה תעל ןוכנ ,תנמתסמה תיטילופה

 

 תחכוהל ,הרואכל אל ףא ,תויאר האיבה אל איהו תוקפס לש םיב תעבוט הריתעה ,ןכ יכ הניה .21

 .ףסה לע הריתעה קלסל שי הז םעטמ .היתונעט

 

 תיזכרמה תוריחבה תדעוו שאר בשוי ,רצלמ ןנח טפושה דובכ תטלחהמ תמלעתמ הריתעה ךכב .22

 הריהבהש ,)"52/21 כ"בת" :ןלהל( 'חאו דוכילה 'נ 'חאו ןבל לוחכ 52/21 כ"בתב הנתינש

 ןארבו׳ג םילס טפושה דובכ םג הארו טרופמ יתייאר דסמב תונוש תונעט לש ןתחכוה תובישח

 .׳חאו םויה לארשי דגנ ׳חאו ריאמ ןב רחש ד״וע 16/20 כ״בתב

 

 יללכ דעס אוה 1 הבישמה יפלכ שקובמה דעסה לש ותויה לשב ףסה לע קוליס

 

 לש איה רשאב תוליעפ לכ יכ רמול הנווכתהש לככ םלוא ,היד הריהב הניא הריתעה ןושל .23

 דוכילה לש יטילופה יוטיבה שפוחב השק העיגפב רבודמ – הרוסא הניה 1 הבישמה לש טובט'צה

 לש םירסמ תרבעהל יזכרמ ילכ הניה טובט'צה תכרעמשמ חטבלו תוריחב תפוקתב דחוימב

  .1 הבישמה

 

 רואל קר ,תינוקרד ךכ לכ הרוצב ,1 הבישמה לש יטילופה יוטיבה שפוחב עוגפל ריבס הז ןיא .24

 הז המ" הלאשל  עגונב ,ינוציק ןפואב הריבס יתלב תונשרפ הניהש ,םירתועה לש תונשרפה

 םניא םירתועה םלוא דאמ קזחו הנגה רב יתועמשמ סרטניא תוארהל ךירצ ."תוריחב רקס
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 הריהבמ אל אליממש וזכ דוחייבו – תונשרפב קר רבודמ ונניינעב .הזכ סרטניא לע םיעיבצמ

 היפל העד תעבה יכ םירובס םירתועה עודמו ?עגופ אוה ימב .םוסרפב תמייק העיגפ וזיא

 יפכ םישוגה ןיב תולוקה תקולח לש יפרג רואית ףרוצמ הילאש ,"תוריחבב םידיספמ ונחנא"״

 .תוריחב רקס איה ,1 הבישמה לש התעדל ,םוסרפה תעל ןוכנ אוהש

 

 תיזכרמה תוריחבה תדעוו שאר בשוי לש ותוכמס לע

 

 תדעוו ר״וי .תיזכרמה תוריחבה תדעוו שאר בשוי דובכ לש ודמעמל עגונב םג הגוש הריתעה .25

 דוכילהש ףרגה םאה הלאשב רוקחלו םירתועה לש םתדובע תא תושעל רומא וניא ,תוריחבה

 חותינ ןסיסבש תויטילופ תועד לש רוזנצ וניא םג תוריחבה תדעו ר״וי .תוריחב רקס אוה םסרפ

  .הל םילחיימ םירתועהש האצות – ״םידיספמ ונחנא״ ויפל יטילופ

 

 ,תוריחבה תדעו ר״וי - תוריחבה תדעוו שאר יבשוי תוטלחה לש םרואל התווהתהש השיגה יפ לע .26

 םאה הלאשב ןודלו תוריחב תלומעתכ םימסרפתמש םינכתה תא ןוחבל גהונ וניאו רומא וניא

 תדעוו שאר בשוי לש ותוכמס .םיירקש וא םינוכנ תומסרפמ םידמעומה תומישרש םינכתה

 לשמל הארו ,ןכותב אלו הרוצב הרוקמש היעטהב רבודמ ןהבש םירקמל תלבגומ תוריחבה

 20-ה תסנכל תוריחבה תדעו ר"וי ,ןארבו'ג םילס ןוילעה טפשמה תיב טפוש דובכ לש ותעיבק

 :יכ ,'חאו ינויצה הנחמה תמישר 'נ תילרביל תימואל העונת - דוכילה 18/20 כ"בתב וניד קספב

 

 יילע היהי תיתוהמ הניחבמ העטמ ןייפמקב רבודמ םא עובקל תנמ לע"

 .יתוכמסב היוצמ הניא וז היגוס ;קודו .ירקש וא יתימא ונכות םא עובקל

 תא ןוחבל םילכ תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"ויל ןיאש' ןוויכמ ,תאז

 ,רתועה םחנתהל לוכי ךכב – םיילגר ול ןיא – רקש ...םירבדה תותימא

 )רוקמב הניא וקב השגדהה( ."'ידיב הניא רקש אוה המ העיבקהש אלא

 

 הריתעה לש הפוגל

 

 יוטיבה שפוח לע

 

 לש התוכזל עגונב ידוסי הנבה רסוח הלגמ ,הריתעהמ הלוע איהש יפכ ,םירתועה לש םתדמע .27

 תיזכרמה תוריחבה תדעוו שאר בשוי .יטילופה יוטיבה שפוחל תיטפשמו תיטילופ תושיכ הגלפמ

 :52/21 כ"בתב ךכ לע רמא ,רצלמ ןנח טפושה דובכ ,21-ה תסנכל

 

 ,יטרקומדה רטשמה סיסבבש דוסיה תויוכזמ תחא איה יוטיבה שפוח"

 יוטיבה ןיינעל תדחוימ תועמשמ לבקמ ]יוטיבה שפוח[' :קספנש יפכ

 תוריחב קבאמ תרגסמב יטילופה יוטיבה ןיינעלו ללכב יטילופה

 ומויקב אוה יוטיבה שפוח תקדצהל םיירקיעה םימעטה דחא ...טרפב

 ינב ןיב תועד תפלחה חיטבמ יוטיבה שפוח .יטרקומדה רטשמה לש
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 רדס לע םידמועה םיאשונל רשאב הדמע שוביג רשפאמ ךכבו ,רוביצה

 ]...[ 'ימואלה םויה

 תויתרבחה תותשרהו ,ללכב טנרטניאה תשר ,תוריחבה תפוקת ךלהמב

 תפלחהל המב הווהמו ,השדחה 'ריעה רכיכ'-כ תושמשמ ,טרפב

 ןהו ,טרפה לש ומשב ןה ,עונכשו תועד תעבהו םירסמ תרבעה ,תונויער

 תויתרבחה תותשרב יטילופה יטרפה יוטיבה תלבגה .םש םוליעב

 תקספל ףופכבו ויתוילכתלו ןידה תוארוהל םאתהב ,הרושמב השעית

 ,ריאמ-ןב ןיינעב יתנייצש יפכ ,ךכל םאתהב .תיתקוחה הלבגהה

 ימ וא תוריחבב םידדומתמ לש תוימינונאל תוכזה תא גייס קקוחמה

 תוריחבה רהוט לע רומשל ידכ ,תוריחבה תפוקתב קר ,םמעטמ

 ]...[ .היטרקומדב דוסי יכרע ,םמצעלשכ ,םהש ,ןתוניגהו

 וא הגלפמכ( תוריחבב דדומתמ ידי-לע םייטילופ םירסמ תנווכה ,ךכיפל

 ןיפיקעב וא ןירשימב ,ומעטמ ימ וא )תסנכל תוריחבב םידמעומ תמישר

 תומשב וא ימינונא ןפואב םתצפהו ,)וזכ תוליעפ לש ןומימ תוברל(

 יוטיבה תוכז ,שיגדהל יוארה ןמ ,דגנמ ]...[ הריבע תווהל הלולע ,םיבזוכ

 תפוקתב םג ,לכל תחטבומ ,תימינונאה וז תוברל ,תיטרפה תיטילופה

 םעטמ תונגראתה לש ךרד לע תשממתמ איה ןיאש דבלבו ,תוריחב

 תושגדהה( "ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,ונומימב וא ,תוריחבב דדומתמ

 .)רוקמב ןניא

 

 "תוריחב רקס" םסרפ אוה היפל ,דוכילה יפלכ התונעט תא תססבמ הריתעה ונינפבש הרקמב .28

 קלוחמה עוביר לש המיכס ףוריצב – תרתוכ לש טושפ חותינ "סיסב" לע – ול היה רוסאש ןמזב

 םירקס וא להק תעד ירקחמל החמומ לש תודע וא רקחמ םיפרצמ םניא םירתועה .םידדצ ינשל

  .רקס אוה הגיצה 1 הבישמהש יפרגה רואיתה ,היפל הנעטה תא םיססבמש

 

 רקסב״ רבודמ ןהיפל תויתועמשמ תויאר הריתעב גיצהל היה םירתועה לע ונינפבש הרקמב .29

 דח ,תורורב״ תויאר״ רדגב ןניא וגיצה םירתועהש תויארה .ןכ ושע אל םה ךא ,״תוריחב

  .הקיספה תשירדכ ״תוענכשמו ,תויעמשמ

 

  "תוריחב רקס"ב רבודמ ןיא

 

 .םיעיבצמ םה הגלפמ וזיאל םירקסנ םילאשנ ובש הזכ וניה ונלש יטילופה םילקאב  תוריחב רקס .30

 תומישר לע תיזחת רמולכ ,תוריחבה תואצות לע תיזחת תלבקתמ םילאשנה לש םהיתובושתמ

 תויופצ ןהש םיטדנמה רפסמ לעו ,המיסחה זוחא תא הנרובעת ,תיזחתה יפ לעש םידמעומה

 .םידמעומ תמישר רובע עיבצמ רחובה ןהבש תויסחי תוריחב ןה עודיכ ,לארשיב תוריחבה .לבקל

 םג יאכז רחוב קוידה ןעמל .תומישר 30-מ תחא רובע עיבצי רחובה 22-ה תסנכל תוריחבב

 .ןבל קתפב עיבצהל
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 םימסרפתמה ויאצממש רקסל ןווכתמ הלומעת יכרד תוריחבה קוחב ותרדגהכ ״תוריחב רקס״ .31

 ,רקסב ופתתשהש תוגלפמהמ תחא לכ רובעב םילאשנה לש העבצהה יסופד  תא םיפקשמ

 תומישרה םירומא םיטדנמ המכב איה ״תוריחב רקס״ לש האצותה .תורחא םילימב

  .תוכזל המיסחה זוחא תא ורבעשו רקסב ופתתשהש

 

 תחא לכ התכז ובש םיטדנמהו העבצהה זוחא םוסרפ ,רמולכ ,תוריחב רקס לש ויאצממ .32

 לש וילוקיש ןיב ללכנש לוקיש אוה רקסה תכירע תעב תוריחבה רקסב ופתתשהש תומישרהמ

 םינוירטירק עבק קוחה ןכלו תוריחבב עיבצהל ימ דעב ותטלחה תא שבגמ אוהש תעב רחובה

 .תונוש תולבגה םהילע ליחהו הז גוסמ םירקס יבגל

 

 וניא ףאו יפיצפס תוריחב רקס לש אצממ וניא ףאו תוריחב רקס וניא הריתעה אושנ יפרגה גצמה .33

 ובש העבצהה זוחא תא גיצמ וניא ,םסרפ דוכילהש יפרגה רואיתה .תוריחב רקסכ ומצע גיצמ

 תיטילופה הפמה תא ראתמ אלא ,םירקסב תסנכל תודדומתמה תומישרהמ תחא לכ התכז

 .דוכילה תעדל םוסרפה תעל ןוכנ איהש יפכ ,לאמשו ןימי :םיפוג ינשל תקלוחמ איהשכ

 

 ףיעסב םירתועה םיטטצמ התואש הרימאב קפתסהל רומאה םוסרפב הלוכי התיה 1 הבישמה .34

 ילב וא םע ״תוריחבב םידיספמ ונחנא ונלש םיימינפה םירקסב בצמה יפ לע עגרכ״ :הריתעל 6

 עגרב הל שיש םירקסה יפ לע יכ ,םידמעומ תמישר לש הרימא .םוסרפל ףרוצש יפרגה רואיתה

 הרהצהו ,הלומעת יכרד תוריחבה קוח יפ לע רוסא םוסרפ הניא ,תוריחבב הדיספמ איה םייוסמ

  .קוחב ותועמשמכ תוריחב רקס תניחבב הניא תאזכ

 

 דעב רחובה יניעב לוקיש תווהל ידכ הב ןיא ,לאמשו ןימי ןיב םיטדנמה תקולח לש תיפרג הגצה .35

 .עיבצהל תכלל םאה הלאשה יבגל לוקיש תווהל ידכ אלא ,עיבצהל תמייוסמ הגלפמ וזיא

 

 ,רקס תלאש  הניא ,לאמשל תכייתשמ וזיאו ןימיל תכייתשמ הגלפמ וזיא העיבקה ,דועו תאז .36

 אל ןכש ,לאמשל וא ןימיל ,עיבצהל םינווכתמ םה הנחמ הזיאל םילאשנ םניא םירקסנ רמולכ

 וזיאל םילאשנ םירקסנה .לאמשו ןימי לש הקולחה םע םימיכסמ וא תא םיריכמו םיעדוי םלוכ

  .עיבצת הגלפמ

 

  .הב רומאה תומיאל ריהצתב תכמתנ וז הבוגת .37

 

 הריתעה תא תוחדל שקבתמ ,הדבכנה תיזכרמה תוריחבה תדעוו ר"וי דובכ ,ליעל רומאה רואל .38

 .תואצוה םולשתב םירתועה תא בייחלו
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